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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1143/2011 af Diego Rodriguez Vieites, spansk statsborger, for 
"platoforma pola proteccion da serra do galineiro", om at medtage lokaliteten 
"serra do galineiro" (Spanien) i Natura 2000-netværket

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at lokaliteten "serra do galineiro" i den selvstyrende provins 
Galicien medtages i Natura 2000-netværket. Lokaliteten omfatter mange habitater og arter af 
vilde dyr, der er beskyttede i henhold til direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Med henblik på at udpege en lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til bestemmelserne i 
Rådets direktiv 92/43/EF1 (habitatdirektivet) foretager Kommissionen en vurdering af forslag 
fra medlemsstaterne. Dette sker inden for den relevante biogeografiske region med henblik på 
at sikre tilstrækkelig repræsentation inden for netværket af beskyttede levesteder og arter.

For nylig har Kommissionen ajourført konklusionerne af biogeografiske seminarer om 
repræsentativiteten af levesteder og arter i netværket af lokaliteter af fællesskabsbetydning, 
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der er udpeget i henhold til Rådets direktiv 92/43/EF1. For Spaniens vedkommende viser 
konklusionerne, at adskillige habitattyper af fællesskabsbetydning ikke er repræsenteret i 
tilstrækkelig grad i regionen Galicien.

Kommissionen har allerede givet Spanien meddelelse om disse konklusioner og behovet for, 
at der udpeges nye lokaliteter af fællesskabsbetydning for at rette op på den konstaterede 
mangel og for at færdiggøre Natura 2000-netværket.

Konklusioner 

Kommissionen vil om nødvendigt træffe de nødvendige foranstaltninger for at håndhæve 
medlemsstaternes forpligtelse til at opfylde bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, i ovennævnte 
direktiv om dette spørgsmål."
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